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KARTA INFORMACYJNA 

dla podejmujących działalność gospodarczą  

 

 

Nr wniosku w rejestrze  

 

 
I. PODSTAWOWE DANE O POŻYCZKOBIORCY 

 

Imię i Nazwisko 

Wnioskodawcy  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Zobowiązania - kredyty 

zaciągnięte w innych 

bankach, pożyczki 

zaciągnięte, leasing, 

poręczenia, dotacje  

(instytucja, kwota 

wsparcia, termin 

realizacji) 

  

 

1) ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………......................... 

 (należy podać nazwę instytucji, kwotę, termin spłaty) 

 

 

II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 

Zakres planowanej inwestycji 

wraz z uzasadnieniem 

 

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Najważniejsze spodziewane 

efekty i cele, jakie planuje 

osiągnąć firma w wyniku 

realizacji projektu 

 

- stworzenie nowych miejsc pracy 

 

TAK   NIE 

- zaznaczenie swojego udziału w rynku TAK NIE 

- wprowadzenie nowych produktów lub 

  usług 
TAK NIE 

- rozwój działalności   TAK NIE 

- wdrażanie nowych technologii TAK NIE 
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2. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wydatki związane z planowanym 

przedsięwzięciem/inwestycją 

Termin realizacji 

(miesiąc-rok) 
Koszt netto/brutto* 

 

1. ………………………………………………… 

 

……………………………… ……………………… 

 

2. ………………………………………………… 

 

……………………………… ……………………… 

 

3. ………………………………………………… 

 

……………………………… ……………………… 

 

4. ………………………………………………… 

 

……………………………… ……………………… 

 

5. ………………………………………………… 

 

……………………………… ……………………… 

 

6. ………………………………………………… 

 

……………………………… ……………………… 

Wydatki na realizację przedsięwzięcia  

Razem, w tym:    

Środki z pożyczki   

Środki własne   

*Dla Wnioskodawców nie korzystających z pożyczki na zasadach pomocy de minimis  i/lub nie będących podatnikami podatku  od towaru i 
usług wartość inwestycji to kwota brutto; niepotrzebne skreślić 

 

 

3. CHARAKTERYSTYKA PROGNOZOWANYCH DZIAŁAŃ 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

PROGNOZOWANE DZIAŁANIA 

1) Produkty/Towary 

(wymienić jakie? ) 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2) Usługi 

(wymienić jakie? ) 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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3) Odbiorcy 

(Kto będzie odbiorcą 

proponowanych 

produktów/towarów/usług ) 

 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4) Dostawcy 

(Kto będzie dostawcą? Czy są 

podpisane wstępne umowy 

współpracy? ) 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5) Konkurencja  

 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6) Działania marketingowe 

 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE PROGNOZOWANEGO ZATRUDNIENIA 

 

Lp. Nazwa nowotworzonego stanowiska pracy Liczba zatrudnionych na danym stanowisku 

1.   

2.   

 

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

 

Wykształcenie 

zawodowe 

Wnioskodawcy 

(podać nazwę i rodzaj 

szkoły, datę 

ukończenia szkoły) 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Doświadczenie 

zawodowe 

Wnioskodawcy 

(dotychczasowy 

przebieg 

zatrudnienia) 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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IV. INNE INFORMACJE  

 

 

Nazwa banku oraz 

numer rachunku, na 

który przelana będzie 

pożyczka 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Data sporządzenia dokumentu: …………………….……………………….. 

 
 
 
………………………………………………    ..….……….………………….……………………… 

Podpis Pożyczkobiorcy           Podpis osoby sporządzającej dokument 


